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6 6 
Vann merkportfol iostrategi e naar 
merkarchitectuur ::  De vertal in g 
naarr  reclam e 
Ditt hoofdstuk geeft antwoord op de tweede onderzoeksvraag van dit proefschrift: 
wordenn merkportfoliostrategieën consequent doorvertaald naar reclame? Om dit 
tee onderzoeken werden 368 reclame-uitingen van de achttien geselecteerde 
ondernemingenn geanalyseerd en vergeleken met de merkportfoliostrategie zoals 
dee geïnterviewde managers deze beschreven. De merkarchitectuur, bestaande uit 
dee aspecten merkcombinatie en merkprominentie, stond centraal in deze inhouds-
analyse,, met bijzondere aandacht voor de prominentie van het corporate merk. De 
matee waarin het corporate merk aanwezig is in reclame, is immers een belangrijk 
elementt van de merkportfoliostrategie; op het continuum van mono naar multi 
brandingg neemt het belang van het corporate merk af naarmate de strategie zich 
meerr richting multi branding begeeft. In dit hoofdstuk, waarin de merkboodschap 
centraall staat, worden de methode en resultaten van de inhoudsanalyse beschre-
ven. . 

6.11 Onderzoeksvragen 
Inn het theoretisch raamwerk in hoofdstuk 2 werd beschreven hoe merkportfolio-
strategieënn zich verhouden tot merkarchitecturen. In dit hoofdstuk staan merk-
architecturenn van de ondernemingen centraal en wordt onder andere bestudeerd 
off deze passen bij de merkportfoliostrategieën zoals deze door middel van de 
interviewss werden achterhaald. Voor de inhoudsanalyse werden vijf specifieke 
onderzoeksvragenn geformuleerd: 

0V1:: Welke merkarchitecturen kunnen worden onderscheiden in reclame-uitin-
genn van de ondernemingen? 

OVIa:: Welke merkcombinaties kunnen worden onderscheiden? 
0V1b:: Welke merksoorten zijn het meest prominent aanwezig in de merkcombi-

naties? ? 
OV2:: Hoe prominent is het corporate merk aanwezig in de reclame-uitingen? 
0V3:: Zijn er ten aanzien van de merkarchitectuur verschillen tussen de modali-

teitenn waarvan de reclame-uitingen gebruik kunnen maken? 
0V4:: Zijn er ten aanzien van de merkarchitectuur verschillen tussen de financiële 

marktt en de uitzendmarkt? 
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0V5:: In hoeverre passen de in de reclame-uitingen aangetroffen merkarchitec-
turenn bij de merkportfoliostrategieën zoals deze volgens de managers 
doorr de ondernemingen werden gehanteerd? 

Dee eerste onderzoeksvraag betreft de merkarchitectuur in reclame (OV1). De 
tweedee vraag richt zich in het bijzonder op de prominentie van het corporate 
merk,, een belangrijk element van de merkportfoliostrategie (OV2). De derde 
vraagg duidt op de verschillende manieren waarop merkarchitecturen kunnen wor-
denn gepresenteerd: visueel, verbaal, of beide (OV3). Verondersteld kan worden 
datt deze modaliteiten verschillen in de mate waarin zij geschikt zijn informatie 
overr te brengen (Floor & Van Raaij, 2002; Smit, 1999). Wanneer zowel visuele als 
verbalee informatie kan worden gegeven, zoals in een televisiecommercial, is het 
wellichtt makkelijker een merkcombinatie te presenteren die uit meerdere merken 
bestaat.. Tevens kan een merk zowel visueel als verbaal worden benadrukt (merk-
prominentie).. Aan de andere kant heeft visuele informatie alleen, wanneer deze 
bijvoorbeeldd wordt gegeven in een tijdschriftadvertentie, het voordeel dat het 
langerr en vaker kan worden bekeken, op een tijdstip dat het de lezer uitkomt en 
hijj er wellicht meer aandacht voor heeft. De vierde onderzoeksvraag betreft de 
mogelijkee verschillen tussen de twee onderzochte markten (OV4). Uit hoofdstuk 5 
bleekk dat de twee markten niet veel van elkaar verschilden wat betreft merkport-
foliostrategie;; ondernemingen in beide markten hanteerden vooral gemengde 
strategieën.. Op basis hiervan worden geen grote verschillen in het gebruik van 
merkarchitecturenn verwacht. De laatste vraag is bedoeld om te bestuderen of de 
merkarchitecturenn zijn te herleiden naar de merkportfoliostrategieën van de 
ondernemingenn (OV5). 

6.22 Methode 
Omm de onderzoeksvragen te beantwoorden werd een kwantitatieve inhoudsana-
lysee uitgevoerd op reclame-uitingen van alle geselecteerde ondernemingen die in 
dee tijdsperiode van één jaar (juli 2001 tot augustus 2002) in verschillende media 
warenn verschenen. Deze tijdsperiode overlapte deels met de tijdsperiode waarin 
dee interviews uit hoofdstuk 5 werden gehouden (april tot november 2001) en liep 
tott acht maanden daarna door, zodat op dat moment lopende en ten tijde van de 
interviewss voorgenomen campagnes in de selectie konden zijn vertegenwoordigd. 
Dee reclame-uitingen werden verzameld met behulp van de Media en Reclamebank 
vann BBC, een nationale reclamedatabase die door reclamebureau PPGH/JWT ter 
beschikkingg werd gesteld. De media waarin de reclame-uitingen verschenen, 
warenn dagbladen, consumententijdschriften, vaktijdschriften, radio, televisie, 'free 
cards'' (ansichtkaarten die gratis worden aangeboden in horecagelegenheden) en 
buitenreclame.. Bijna alle ondernemingen adverteerden voor meerdere (gemid-
deldd zes, variërend van één tot zeventien) individuele merken. Uit de totale verza-
melingg van 2595 uitingen werd één reclame-uiting per individueel merk per 
mediumm geselecteerd. Dit was de duurste en meest geplaatste uiting. Hierbij werd 
uitgegaann van de veronderstelling dat plaatsingskosten en verschijningsfrequentie 
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indicatorenn zijn van het belang van een reclame-uiting. De uiteindelijke selectie 
omvattee 368 reclame-uitingen. In totaal werden 226 unieke merken (corporate 
merken,, individuele merken, submerken en labels) geteld, die in totaal 741 keer 
voorkwamenn in de 368 reclame-uitingen. Individuele merken kwamen het meest 
voorr (in 77% van de uitingen), gevolgd door corporate merken (54%), labels (30%) 
enn submerken (15%). Binnen één reclame-uiting kwamen gemiddeld twee merken 
voor,, bijvoorbeeld een individueel merk en een corporate merk, zoals Spaarbeleg 
enn Aegon. Het maximum aantal merken in één uiting was tien. 

6.2.11 Codeerprocedur e 
Dee inhoudsanalyse werd uitgevoerd door drie codeurs. De codeurstraining bestond 
uitt het bespreken van het codeboek, het uitvoeren en evalueren van proefcoderin-
genn (van reclame-uitingen buiten de selectie) en het bediscussiëren en, indien 
nodig,, aanpassen van het codeboek. De analyse-eenheid was de reclame-uiting, de 
tel-eenhedenn waren de merken. Elke codeur codeerde een ongeveer gelijk deel 
vann de selectie. Om intercodeurbetrouwbaarheid te kunnen berekenen, werden 
600 reclame-uitingen (16% van het totale aantal uitingen) door alle codeurs geco-
deerd.. De intercodeurbetrouwbaarheid was voor de meeste variabelen goed1; 
Cohen'ss kappa varieerde van .69 tot 1, meteen gemiddelde van .91. 

6.2.22 Variabele n 

Merkarchitectuu r r 
Zoalss in hoofdstuk 2 is beschreven, bestaat de merkarchitectuur uit de elementen 
merkcombinatiee en merkprominentie. Beide elementen werden in de inhoudsana-
lysee onderzocht. 

Merkcombinatie:Merkcombinatie: De merkcombinatie werd bestudeerd aan de hand van vier 
aspecten.. Ten eerste werd het aantal merken dat in de reclame-uiting voorkwam 
geteld.. Ten tweede werd genoteerd welke merken in de uiting voorkwamen en 
welkee merksoorten het waren (corporate merk, individueel merk, sub merk, of 
label2).. Ten derde werd de reclame-uiting toegewezen aan één van de merkcombi-
natiess uit hoofdstuk 2. Box 6.1 toont de twaalf vanuit de theorie verwachte merk-
combinatiess plus de extra merkcombinaties (13 t/m 16) die, zo bleek uit de inter-
views,, in de praktijk voorkomen: 'individueel merk + individueel merk', eventueel 
aangevuldd met submerk en label. Om te verduidelijken hoe de gecombineerde 
merkenn binnen een reclame-uiting zich tot elkaar verhielden, werden ten vierde 
allee taalkundige zinnen genoteerd waarin twee of meer merken werden 
genoemd.. Bekeken werd of een relatie tussen de merken werd beschreven (bij-
voorbeeldd 'Amev is part of Fortis'). Hiervoor werd de NET-methode gebruikt (Van 
Cuilenburg,, Kleinnijenhuis, & De Ridder, 1988). Hoewel de NET-methode is bedoeld 

11 Voor twee variabelen was de intercodeurbetrouwbaarheid onvoldoende (kappa < ,65): kleur en positie van het 

merk(logo)) in de reclame-uiting. Deze objectieve merkprominentievariabelen werden niet gebruikt in de verdere 

analyses. . 

22 Hoewel een label in feite geen merk is (zie hoofdstuk 2) werd het ten behoeve van de bepaling van de merkarchi-

tectuurr wel als 'merksoort' meegeteld in de inhoudsanalyse. 
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voorr betogende teksten, biedt het een raamwerk om de reclameteksten gestructu-
reerdd en precies te analyseren. De NET-methode legt steeds verbanden tussen twee 
zogenaamdee 'kenobjecten', {X/c/Y, waarin de letter 'c' verwijst naar de term 'con-
nectie'),, in dit geval de merken. Zo wordt duidelijk wat de relatie is tussen de mer-
ken. . 

Boxx 6.1 Typologi e van merkcombinatie s 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

9. . 

10. . 

11 . . 

12. . 

13. . 

14. . 

15. . 

16. . 

Corpora te e 

Corpora te e 

Corpora te e 

Corpora te e 

Corpora te e 

Corpora te e 

Corpora te e 

Corpora te e 

Ind iv iduee e 

Ind iv iduee e 

Ind iv iduee e 

Ind iv iduee e 

Ind iv iduee e 

Ind iv iduee e 

Ind iv iduee e 

Ind iv iduee e 

merk k 

merkk + 

merkk + 

merkk + 

merkk + 

merkk + 

merkk + 

merkk + 

merk k 

merk k 

merk k 

merk k 

merk k 

merk k 

merk k 

merk k 

submerk k 

label l 

submerkk + label 

ind iv idueell merk 

ind iv idueell merk + submerk 

ind iv idueell merk + label 

ind iv idueell merk + submerk + label 

++ submerk 

++ label 

++ submerk + label 

++ indiv idueel merk 

++ indiv idueel merk + submerk 

++ indiv idueel merk + label 

++ indiv idueel merk + submerk + label 

Merkprominentie:Merkprominentie: De merkprominentie van de in de reclame-uiting voorkomende 
merken,, met speciale aandacht voor het corporate merk, werd op twee manieren 
gecodeerd.. Ten eerste identificeerden de codeurs welk merk het meest prominent 
aanwezigg was in de reclame-uiting. Ten tweede vulden zij de prominentie van het 
corporatee merk in op een 5-puntsschaal die liep van 'helemaal niet prominent' (1) 
tott 'zeer prominent' (5). Ook was het mogelijk de waarde 0 te coderen, die stond 
voorr 'corporate merk niet aanwezig'. Laforet en Saunders (1994) hanteren een 
dergelijkee codering in hun analyse van merkarchitecturen op productverpakkin-
gen.. Zij suggereren dat deze subjectieve manier een samenvatting geeft van objec-
tievee aanwijzingen voor merkprominentie, zoals de grootte, de kleur en de positie 
vann het merk op de verpakking. In de inhoudsanalyse van reclame-uitingen werd 
dezee veronderstelling getoetst. Omdat de beoordeling van merkprominentie 
afhankelijkk was van de subjectieve inschatting van de codeurs, werden vijf objec-
tievee prominentievariabelen gecodeerd. Dit waren: het aantal keren dat een merk 
verbaall werd gebruikt ('verbaal'), het aantal keren dat een merk visueel werd 
gebruiktt ('visueel'), de duur van het gebruik in seconden ('duur'), het wel of niet 
gebruikenn van een logo ('logo') en de relatieve grootte van het merk in vergelij-
kingg met de andere merken in de uiting ('grootte'). Het idee was dat het grootste, 
meestt genoemde en meest en langst getoonde merk als het meest prominente 
merkk van de reclame-uiting kon worden beschouwd (Aaker, 2004a). De objectieve 
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prominentievariabelenn waren niet altijd van toepassing vanwege de verschillende 
mediumtypenn waarin de reclame-uitingen voorkwamen. Zo was bij het medium 
radioo alleen de variabele 'verbaal' van toepassing en bij de mediumtypen dagblad, 
(vak)tijdschriftt en buitenreclame alleen de variabelen 'visueel', 'logo' en 'grootte'. 
Bijj het medium televisie waren alle objectieve prominentievariabelen van toe-
passing. . 

Terr controle van de inschatting van de (corporate) merkprominentie door de 
codeurss werd deze inschatting vergeleken met de waarden op de objectieve pro-
minentievariabelen.. Omdat de merkprominentie pas interessant is als er meerdere 
merkenn in de uiting voorkomen (bij één merk is dit altijd het meest prominent), 
werdd deze controle alleen uitgevoerd voor de reclame-uitingen waarin meer dan 
éénn merk voorkwam (n = 224). De intracodeurbetrouwbaarheid bleek goed te zijn; 
wanneerr een merk door de codeurs werd aangeduid als het meest prominente 
merkk in de reclame-uiting, scoorde dit merk in 83% van de gevallen ook het 
hoogstt op alle (van toepassing zijnde) objectieve variabelen. Wanneer deze verge-
lijkingg werd gemaakt voor iedere objectieve variabele apart, waren de overeen-
komstpercentagess 95% voor 'duur' (n = 19), 94% voor 'grootte' (n = 195), 92% 
voorr 'verbaal' (n = 50), 88% voor 'visueel' (n = 95) en 86% voor 'logo' {n = 187). 

Overig ee variabele n 
Overigee variabelen in het codeboek waren: markt, onderneming en mediumtype. 
Dezee variabelen waren gemakkelijk te coderen. Bij de variabele markt kozen de 
codeurss ofwel de categorie uitzendmarkt, ofwel de categorie financiële dienstver-
leners.. De onderneming werd bepaald aan de hand van een lijst van ondernemin-
genn en de bijbehorende merken. Een reclame-uiting voor een individueel merk 
waarinn het corporate merk niet voorkwam, kon aan de hand van deze lijst worden 
gecategoriseerd.. De variabele mediumtype sprak voor zich. De codeurs noteerden 
off een reclame-uiting was uitgezonden op televisie of radio, was geplaatst in een 
dagbladd of (vak)tijdschrift, of als buitenreclame had gefungeerd. Gegevens over 
dee plaatsing waren beschikbaar in de reclamedatabase. 

6.2.33 Vergeli jkin g van merkarchitecture n me t merkport fo l io -
strategieë n n 

Zoalss is beschreven in hoofdstuk 2, komen in een mono merkstrategie alleen merk-
architecturenn voor waarin het corporate merk wordt gebruikt, eventueel gecombi-
neerdd met een submerk en/of label. Zodra dus een merkarchitectuur wordt aange-
troffenn waarin een individueel merk voorkomt, is er geen sprake meer van een 
monoo merkstrategie. In een endorsement strategie worden het corporate en het 
individuelee merk samen gebruikt, eventueel aangevuld met submerken en/of 
labels.. In een multi merkstrategie komt het corporate merk niet voor in de merk-
architectuur;; alleen het individuele merk wordt gebruikt, eventueel gecombineerd 
mett submerken en/of labels. 
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Zoalss gezegd, adverteerden de meeste ondernemingen voor meerdere individuele 

merkenn in meerdere mediumtypen. Gemiddeld waren er tw in t i g reclame-uit ingen 

perr onderneming in de selectie (variërend van drie t o t v ierenvi j f t ig ui t ingen). Om 

dee merkport fo l iost rategie zoals deze op ondernemingsniveau wo rd t gevoerd 

goedd te herleiden, zijn alle geanalyseerde reclame-uit ingen van de onderneming 

nodigg (Rao et al., 2004). Stel dat men een reclame-uit ing ziet van het merk Rand-

stad.. Men zou op basis van die ene ui t ing kunnen concluderen dat Randstad een 

monoo merkstrategie voert. Pas als men heeft gezien dat er ook reclame-uit ingen 

bestaann van Tempo Team en YACHT en men weet dat deze merken to t Randstad 

behorenn (ook al is het in de reclame-uitingen niet vermeld), bl i jkt dat de conclusie 

datt Randstad een mono merkstrategie voert, onjuist is. Voor de vergel i jk ing van de 

inn de reclame-uit ingen aangetrof fen merkarchitecturen met de merkport fo l iostra-

tegieënn op ondernemingsniveau, werden daarom alle geanalyseerde reclame-

ui t ingenn per onderneming gebruikt. 

Eenn opmerk ing moet worden gemaakt over de relatie tussen de merkpor t fo l io-

strategiee en de merkarchitecturen waar in het corporate merk, al dan niet aange-

vuldd met submerken of labels, wordt gebruikt (merkcombinaties 1 t/m 4 uit box 

6.1).. De endorsement strategie en de mult i merkstrategie sluiten het gebruik van 

dezee merkarchitecturen niet uit. Uit de desk research en de interviews is gebleken 

datt het corporate merk vaak fungeert op het niveau van ' indiv idueel ' merk. Dit is 

bi jvoorbeeldd het geval bij ABN AMRO, dat zowel het corporate merk is als het 

belangri jkstee individuele merk. Dat ABN AMRO ook andere individuele merken 

voertt en dus geen mono merkstrategie hanteert, neemt niet weg dat in reclame 

alleenn het corporate merk kan worden aangetrof fen. Ongeacht de strategie kan 

hett corporate merk bovendien worden gebruikt voor corporate branding. Kor tom, 

hett corporate merk kan in alle strategieën worden aangetrof fen. 

6.33 Resultaten 

6.3.11 Merkcombinat i e 
Tabell 6.1 geeft een overzicht van de verdeling van merkcombinaties over de 

reclame-uit ingen,, uitgesplitst naar modal i te i t en markt. In het algemeen kwam 

hett individuele merk zonder andere merken het meest voor in de reclame-uit ingen 

(28.5%),, gevolgd door het corporate merk in combinatie met een individueel merk 

(19.3%)) en het corporate merk zonder andere merken (10.6%). Figuur 6.1 geeft 

enkelee voorbeelden van reclame-uit ingen waar in deze merkcombinaties voorkwa-

men.. De combinaties van twee individuele merken met een submerk of label 

(merkcombinatiess 14 t /m 16) kwamen niet voor. 

Inn tabel 6.1 zijn de modal i te i ten 'verbaal ' (radio), 'visueel' (dagbladen, ( vak t i j d -

schri f ten,, f ree cards en buitenreclame) en 'verbaal/visueel' (televisie) onderschei-

den.. In zowel verbale als verbaal/visuele reclame-uit ingen werd het individuele 

merkk (merkcombinat ie 9) het meest gebru ik t (respectievelijk 33.3% en 44.7%). In 
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Figuurr 6.1 Voorbeelden van de meest voorkomende merkcombinaties 

Individueell merk 

p5§~HS= = 
'—— : r :=, — 

___ .._ T!77 r~"— 
— — 

>..iijni.tiikit-!-.. y.::...;.in-

corporatee merk 

visuelee ui t ingen werd het individuele merk in combinatie met het corporate merk 

(merkcombinatiee 5) het meest gebruikt (23.2%). Opvallend was dat alle merkcom-

binatiess waarbi j het corporate merk en het individuele merk al dan niet met sub-

merkenn of labels werden gecombineerd (merkcombinaties 5 t/m 8) relatief meer 

voorkwamenn in visuele u i t ingen. Well icht word t d i t verklaard door het fe i t dat in 

visuelee ui t ingen (dagbladenadvertenties, (vak)ti jdschriftadvertenties, free cards en 

buitenreclameposters)) in het algemeen meer uit leg kan worden gegeven over de 

aangebodenn merken of producten, aangezien consumenten meer en herhaaldeli jk 

t i jdd kunnen nemen de ui t ing te beki jken. 

Zowell in de ui tzendmarkt als in de financiële markt kwamen het individuele merk 

(merkcombinatiee 9, respectievelijk 28.3% en 28.6%) en het individuele merk 

gecombineerdd met het corporate merk het meest voor (merkcombinat ie 5, respec-
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tievelijkk 18.3% en 19.5%). Het corporate merk (merkcombinatie 1) kwam relatief 
meerr voor in de uitzendmarkt (18.3%) dan in de financiële markt (9.1%). 
Merkcombinatiee 13, 'individueel merk + individueel merk' kwam alleen voor in de 
financiëlee markt. 

Tabell  6.1 Verdelin g van reclame-uitinge n ove r merkcombinaties , uitgesplits t naar 

modalitei tt  en mark t 

Merkcombinati e e 

1.. Corporate merk 

2.. Corporate merk + submerk 

3.. Corporate merk + label 

4.. Corpora te merk + submerk 

++ label 

5.. Corporate merk + 

ind iv idueell merk 

6.. Corporate merk + 

ind iv iduee ll merk + submerk 

7.. Corporate merk + 

ind iv iduee ll merk + label 

8.. Corporate merk + ind iv idu-

eell merk + submerk + label 

9.. Ind iv idueel merk 

10.. Ind iv idueel merk + submerk 

11 .. Ind iv idueel merk + label 

12.. Ind iv idueel merk + 

submerkk + label 

13.. Ind iv idueel merk + 

ind iv idueell merk 

14.. Ind iv idueel merk + 

ind iv iduee ll merk + submerk 

15.. Ind iv idueel merk + 

ind iv iduee ll merk + label 

16.. Ind iv idueel merk + ind iv idu -

eell merk + submerk + label 

Anders^ ^ 

Totaal l 

Aanta ll  reclame-uitinge n waari n de merkcombinati e is gebruik t 

Modal i tei t t 

Verbaa ll  Visuee l Verbaal/visuee l 

(n(n =76) (n = 250) (n = 42) 

%% % % 
18.44 7.2 16.7 

1.33 1.6 2.4 

5.33 6.4 7.1 

5.33 2.4 2.4 

6.66 23.2 19.0 

1.33 3.6 

1.33 9.2 2.4 

2.66 4.0 

44.77 22.8 33.3 

7.99 2.4 2.4 

3.99 10.8 14.3 

1.33 1.6 

2.4 4 

2.4 4 

100.00 100.0 100.0 

Mark t t 

Financiël e e 

Uitzendmark tt  mark t 

(nn = 60) (n = 308) 

%% % 
18.33 9.1 

1.9 9 

6.77 6.2 

5.00 2.6 

18.33 19.5 

3.33 2.6 

3.33 7.5 

3.9 9 

28.33 28.6 

4.2 2 

11.77 9.4 

1.6 6 

1.9 9 

S.00 .9 

100.00 100.0 

Totaa l l 

(/V== 368) 

% % 
10.6 6 

1.6 6 

6.3 3 

3.0 0 

19.3 3 

2.7 7 

6.8 8 

3.3 3 

28.5 5 

3.5 5 

9.8 8 

1.4 4 

1.6 6 

1.6 6 

100.0 0 

Inn het codeboek was het mogelijk merkcombinaties in de categorie 'anders' te plaatsen. In de zes reclame-uitingen 
(1.6%)) die in deze categorie werden ingedeeld was geen enkel merk aanwezig. Dit waren drie free cards, twee bui-
tenreclameposterss en één dagbladadvertentie. Wellicht waren op de achterkanten van de free cards wel merken 
vermeld.. Deze informatie was echter niet beschikbaar. De twee buitenreclameposters dienden als zogenaamde 
'mysteryy ads', reclame-uitingen waarin het merk niet wordt prijsgegeven om de nieuwsgierigheid te prikkelen. De 
dagbladadvertentiee bestond slechts uit de tekst '330.000?'. Waarschijnlijk was ook deze uiting bedoeld als 'teaser' 
waaropp elders in het dagblad de bijbehorende advertentie volgde. 
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Omm te onderzoeken of uit de reclame-uitingen duidelijk werd wat voor soort rela-
tiess tussen merken bestonden, werden tijdens het coderen alle taalkundige zinnen 
genoteerdd waarin twee of meer merken voorkwamen. Dit was het geval in 138 
reclame-uitingen.. Met behulp van de NET-methode werd gekeken welke relaties 
tussenn de merken uit de zinnen bleken. De resultaten lieten zien dat merken op 
driee manieren aan elkaar werden gerelateerd in de reclameteksten. De meest 
gebruiktee connectie was een eigendomrelatie; uit de zin bleek dat merk X eigen-
domm was van merk Y of andersom. Deze relatie kwam in meer dan de helft (57%) 
vann de 138 uitingen voor. Een voorbeeld hiervan was de zin 'Dactylo Uitzend-
bureauu is onderdeel van Vedior Nederland'. De tweede connectie was een aanbod-
relatiee (30%); de zin maakte duidelijk dat merk X (informatie over) merk Y aan-
bood.. Een voorbeeld was 'ING Bank introduceert Twin'. Bij de derde connectie wer-
denn bij elkaar behorende merken in één adem genoemd, zonder dat de aard van 
dee relatie expliciet werd verklaard, bijvoorbeeld 'Als je tenminste bij Zilveren Kruis 
Achmeaa verzekerd bent'. Dit gebeurde in een kwart (25%) van de 138 uitingen. 
Wellichtt is de adverteerder er bij de gekozen zinsbouw vanuit gegaan dat dit een 
sterkee vorm van endorsement is en dat de impliciete relatie voor iedereen duidelijk 
is.. De vraag is of de consument begrijpt hoe de merken zich tot elkaar verhouden. 
Hett kan echter ook de bedoeling van de adverteerder zijn de merken zo in het 
geheugenn van de consument te koppelen, dat deze als één worden gezien. Tabel 
6.22 geeft een overzicht van de drie soorten connecties en licht deze toe met voor-
beelden. . 

Tabell 6.2 Overzich t van relatie s tusse n merke n in reclametekste n 

X/c/Y Y 

(n(n = 138) 

% % 
cc = eigendomrelati e 
X/van/Y Y 

X/onderdeel/activiteit/dochter/Y Y 

57 7 

Y/staatt achter/X 

Tott Y/behoort/X 

cc  = aanbodrelati e 

Y/heeft/introduceert/X X 

X/verkrijgbaarr bij/Y 

cc  = geen expliciet e relati e 

X/Y Y 

30 0 

25 5 

Voorbeelde n n 

'Dee oplossing heet Aemergo van Aegon' 

'Datt kan met Joblife van Randstad' 

'Dactyloo Uitzendbureau is onderdeel van Vedior Nederland' 

'Effectenbankk Stroeve is een activiteit van de Rabobank Groep' 

'Dee franchiseformule van Spaarbeleg, 100% dochter van 

Aegon' ' 

'Achmeaa staat achter Colbert Life, Eduard de Graaf, 

Woonfondss hypotheken, Europabank' 

'Tott de ING Groep behoren onder andere Postbank, Nationale 

Nederlanden,, ING Bank, BBL en ING Reliastar' 

'Dee Postbank heeft een nieuwe creditcard: de E-go Creditcard' 

'INGG Bank introduceert Twin' 

'Dee fondsen van Robeco zijn verkrijgbaar bij uw Rabobank' 

'Bell voor Girotel 0800-1234 of kijk op www.postbank.nl' 

'Alss je tenminste bij Zilveren Kruis Achmea verzekerd bent' 

'Alss je er geruime tijd uit bent geweest is Randstad Rentree 

ietss voor jou' 

Totalee % > 100; er kunnen meerdere soorten relaties voorkomen in één uiting. 
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6.3.22 Merkprominent i e 
Hett meest prominente merk was volgens de codeurs in de meeste gevallen een 
individueell merk (65%), gevolgd door een corporate merk (28%) en een submerk 
(7%).. Een label werd nooit genoemd als meest prominente merk van de reclame-
uiting.. In deze telling zijn de merken onafhankelijk van elkaar behandeld. 

Interessanterr is het, als we kijken naar de merkprominentie binnen de verschil-
lendee merkcombinaties. Merken die zijn gecombineerd met andere merken moe-
tenn immers om de meest prominente positie 'concurreren'. Tabel 6.3 toont de ver-
delingg van de reclame-uitingen over de verschillende merkarchitecturen (merk-
combinatiee en merkprominentie). Te zien is dat het corporate merk, in combinatie 
mett een submerk of label (of beide), altijd het meest prominente merk was (merk-
architecturenn 2a t/m 4c). Hetzelfde gold voor het individuele merk. Wanneer het 
individuelee merk werd gecombineerd met een submerk of label (of beide), was het 
altijdd het meest prominente merk (10 t/m 12c). 

Hett meest interessant zijn de merkarchitecturen waarbij een corporate merk werd 
gecombineerdd met een individueel merk (5a t/m 8d). Volgens de typologie van 
merkstrategieënn kan er immers sprake zijn van sterke tot zwakke endorsement 
doorr het corporate merk op het continuüm. Tabel 6.3 toont dat het individuele 
merkk in alle endorsement-merkarchitecturen het meest prominente merk was. 
Alleenn in de merkcombinatie 'corporate merk + individueel merk + submerk' werd 
hett submerk even vaak het meest prominent gevonden als het individuele merk. 

Corporat ee merkprominent i e 
Inn tabel 6.3 is te zien dat het corporate merk alleen het meest prominent in een 
reclame-uitingg aanwezig was als het werd gecombineerd met een submerk of 
label.. Omdat het corporate merk een belangrijke rol speelt in de merkportfolio-
strategie,, is het ook interessant te bekijken hoe prominent het corporate merk, al 
dann niet gecombineerd met andere merksoorten, in reclame-uitingen aanwezig is. 
Ditt werd gemeten door een score van één tot vijf aan het corporate merk toe te 
kennen,, waarbij één stond voor 'helemaal niet prominent' en vijf voor 'zeer pro-
minent'.. Het was dus mogelijk dat een corporate merk dat alleen in een reclame-
uitingg voorkwam laag scoorde op prominentie. De score werd toegekend voor alle 
reclame-uitingenn waarin het corporate merk voorkwam (n = 197). Tabel 6.4 laat de 
gemiddeldee corporate prominentiescores zien van de merkcombinaties waarin het 
corporatee merk voorkwam. Het corporate merk scoorde gemiddeld een 3.2 op de 
5-puntsschaal.. Duidelijk was dat de corporate merkprominentie afnam, naarmate 
err naast het corporate merk meer andere merksoorten in de uiting voorkwamen. 
Eenn uitzondering was de merkcombinatie 'corporate merk + label'. In de reclame-
uitingenn waarin het corporate merk werd gecombineerd met één of meer labels, 
scoordee het corporate merk het hoogst op prominentie: 4.6. Naast een label is een 
corporatee merk dus prominenter aanwezig dan wanneer het als enige merk in de 
uitingg voorkomt. Verder blijkt uit de tabel dat de gemiddelde prominentie van het 
corporatee merk flink daalde zodra het werd gecombineerd met een individueel 

1200 V A N MERKPORTFOLIOSTRATEGI E NAA R MERKARCHITECTUUR: DE VERTALING NAAR RECLAME 



Tabell  6.3 Verdelin g van reclame-uitinge n over merkarchitecture n 

Merkarchitectuu r r Aanta ll  reclame-uitinge n 

waari nn de merkarchitectuu r 

iss  gebruik t (N = 368) 

% % 
1.. Corporat e mer k 

2a.. Corporat e mer k + submerk 

2b.. Corporate merk + submer k 

3a.. Corporat e mer k + label 

3b.. Corporate merk + labe l 

4a.. Corporat e mer k + submerk + label 

Corporatee merk + submer k + label 

Corporatee merk + submerk + labe l 

Corporat ee mer k + indiv idueel merk 

Corporatee merk + individuee l mer k 

Corporat ee mer k + indiv iudeel merk + submerk 

Corporatee merk + individuee l mer k + submerk 

Corporatee merk + ind iv iudeel merk + submer k 

Corporat ee mer k + ind iv idueel merk + label 

Corporatee merk + individuee l mer k + label 

Corporatee merk + indiv idueel merk + labe l 

Corporat ee mer k + indiv idueel merk + submerk + label 

Corporatee merk + individuee l mer k + submerk + label 

Corporatee merk + indiv idueel merk + submer k + label 

Corporatee merk + indiv idueel merk + submerk + labe l 

4b. . 

4c. . 

5a. . 

5b. . 

6a. . 

6b. . 

6c. . 

7a. . 

7b. . 

7c. . 

8a. . 

8b. . 

8c. . 

8d. . 

9. . 

10a a 

Ind d 

Ind d 

10b.. Ind 

11a.. Ind 

11b.. Ind 

12a.. Ind 

12b. . 

12c. . 

13a. . 

13b. . 

14a. . 

Ind d 

Ind d 

Ind d 

Ind d 

Ind d 

14b.. Ind 

14c.. Ind 

15a.. Ind 

15b.. Ind 

15c.. Ind 

16a.. Ind 

16b.. Ind 

16c.. Ind 

16d.. Ind 

Anders s 

due e e 

due e e 

iduee e 

due e e 

duee e 

iduee e 

duee e 

duee e 

iduee e 

duee e 

due e e 

duee e 

duee e 

due e e 

iduee e 

duee e 

due e e 

iduee e 

duee e 

duee e 

mer k k 

mer kk  + submerk 

merkk + submer k 

mer kk  + label 

merkk + labe l 

mer kk  + submerk + label 

merkk + submer k + label 

merkk + submerk + labe l 

mer kk  + indiv idueel merk 

merkk + individuee l mer k 

mer kk  + indiv idueel merk + submerk 

merkk + individuee l mer k + submerk 

merkk + indiv idueel merk + submer k 

mer kk  + ind iv idueel merk + label 

merkk + individuee l mer k + label 

merkk + indiv idueel merk + labe l 

mer kk  + indiv idueel merk + submerk + label 

merkk + individuee l mer k + submerk + label 

merkk + indiv idueel merk + submer k + label 

merkk + indiv idueel merk + submerk + labe l 

10.6 6 

1.4 4 

.2 2 

6.3 3 

.0 0 

1.9 9 

1.1 1 

.0 0 

5.2 2 

14.1 1 

.7 7 

1.0 0 

1,0 0 

1.0 0 

5.8 8 

.0 0 

.0 0 

2.4 4 

.9 9 

.0 0 

28.5 5 

2.7 7 

.8 8 

9.8 8 

.0 0 

.9 9 

.5 5 

.0 0 

1.6 6 

.0 0 

.0 0 

.0 0 

.0 0 

.0 0 

.0 0 

.0 0 

.0 0 

.0 0 

.0 0 

.0 0 

1.6 6 

Totaal l 100.0 0 

Vett ged ruk t = meest p rominente merk in de merkcombinat ie . 
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merkk (2.9 tot 1.9). Opvallend was dat er bij deze scores sprake was van een niet-
normalee verdeling van de scores: de codeurs vonden het corporate merk voorna-
melijkk óf helemaal niet prominent óf erg prominent. Waarschijnlijk illustreert dit 
hett verschil tussen uitingen waarin het corporate merk diende als zwakke endor-
sementt en uitingen waarin sprake was van sterke endorsement. De resultaten met 
betrekkingg tot de corporate merkprominentie lijken erop te wijzen dat prominen-
tiee een relatief begrip is. Dat wil zeggen, de prominentie van het ene merk wordt 
beoordeeldd in vergelijking tot de prominentie van het andere merk. 

Tabell 6.4 Corporate merkprominentie uitgesplitst naar merkcombinatie 

Merkcombinat i ee Gemiddeld e corporat e 

_ _ __ merkprominenti e 

1.. Corporate merk 4.4 

2.. Corporate merk + submerk 4.2 

3.. Corporate merk + label 4.6 

4.. Corporate merk + submerk + label 3.6 

5.5. Corporate merk + ind iv idueel merk 2.9 

6.. Corporate merk + ind iv idueel merk + submerk 2.0 

7.. Corporate merk + ind iv idueel merk + label 2.2 

8.. Corporate merk + ind iv idueel merk + submerk + label 1.9 

Totaall (n = 197) 32 

5-puntsschaal:: 1 = 'he lemaal n iet prominent ' ; 5 = 'zeer p rom inen t ' 

Inn verbaal/visuele reclame-uitingen werd het corporate merk gemiddeld iets pro-
minenterr beoordeeld (M = 2.2) dan in verbale (M = 1.8) en visuele uitingen (M -
1.7),, maar deze verschillen waren niet significant (F(2,365) = .86, p > .05). Dit gold 
ookk voor het verschil tussen de twee markten (F(1,366) = 1.12, p > .05). In reclame-
uitingenn van ondernemingen in de uitzendmarkt werd het corporate merk wel iets 
prominenterr geacht (M = 2.0) dan in reclame-uitingen van ondernemingen in de 
financiëlee markt (M = 1.7). 

6.3.33 Merkarchitectuur : Vergel i jk in g me t de merkport fol io -
strategi e e 

Inn de eerder gehouden interviews met de voor het merkportfoliobeleid verant-
woordelijkee managers werd achterhaald welke merkportfoliostrategieën door de 
achttienn ondernemingen werden gehanteerd (zie hoofdstuk 5). Tabel 6.5 toont de 
vergelijkingg van de in de inhoudsanalyse aangetroffen merkcombinattes met de in 
dee interviews achterhaalde merkportfoliostrategieën voor de ondernemingen in 
dee financiële markt (A t/m K). Tabel 6.6 toont de vergelijking voor ondernemingen 
inn de uitzendmarkt (L t/m R). 
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T a b e ll 6.5 A a n g e t r o f f e n m e r k c o m b i n a t i e s e n m e r k p o r t f o l i o s t r a t e g i e ë n pe r o n d e r -

n e m i n gg i n d e f i n a n c i ë l e m a r k t 

Onder -- Merkcombinati e 

nemin gg aangetroffe n in de 

reclame-uitinge n n 

Aanta l l 

keerr  Merkportfol iostrategi e Conse -

{%)) van de ondernemin g quent ? 

AA (n = 5) Corporate merk 

C ( nn = 51) 

100.0 0 Mul t ii b r a n d i n g 3 Nee e 

BB (n = 29) Indiv idueel merk 

Indiv idueell merk + submerk 

Indiv idueell merk + label 

75.9 9 

3.4 4 

20.7 7 

Mu l t ii b rand ing Ja a 

DD (n = 5) 

Corporatee merk 15.7 

Corporatee merk + label 3.9 

Corporatee merk + ind iv idueel me rk D 11.8 

Corporatee merk + ind iv idueel merk + 

submerk bb 5.9 

Corporatee merk + ind iv idueel merk + 

labelbb 19.6 

Corporatee merk + indiv idueel merk 4 

submerkk + labelb 11.8 

Indiv idueell merk 15.7 

Indiv idueell merk + submerk 2.0 

Indiv idueell merk + label 3.9 

Indiv idueell merk + submerk + label 9.8 

Mu l t ii b rand ing Nee e 

Corporatee merk 

Corporatee merk + label 

40.00 Mu l t i b r a n d i n g 3 

60.0 0 

EE (n = 47) Corporate merk 

Corporatee merk + ind iv idueel merk 

Corporatee merk + ind iv idueel merk 

++ submerk 

Corporatee merk + ind iv idueel merk 

++ label 

Indiv idueell merk 

Indiv idueell merk + label 

4.33 Endorsement /mul t i b rand ing Ja 

74.5 5 

2.1 1 

4.3 3 

10.6 6 
4.3 3 

FF (n = 5) Corporate merk + submerk 

Corporatee merk + label 

Indiv idueell merk 

Anderss (geen merk) 

20.00 Endorsement/mul t i b r a n d i n g 3 Nee 

20.0 0 

40.0 0 

20.0 0 

GG (n = 54) Corporate merk + submerk 

Corporatee merk + label 

Corporatee merk + submerk + label 

Corporatee merk + ind iv idueel merk 

Corporatee merk + ind iv idueel merk 

++ submerk 

Corporatee merk + ind iv idueel merk 

++ label 

Corporatee merk + indiv idueel merk 

++ submerk + label 

Indiv idueell merk 

Indiv idueell merk + submerk 

Indiv idueell merk + label 

1.99 Endorsement /mul t i b rand ing Ja 

16.7 7 

5.6 6 

7.4 4 

1.9 9 

14.8 8 

1.9 9 

33.3 3 

1.9 9 

14.8 8 
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Tabell  6.5 Aangetroffe n merkcombinatie s en merkportfoliostrategieë n per onder -

nemin gg in de financiël e mark t (vervolg ) 

Onder -- Merkcombinati e 

nemin gg aangetrof fe n in de 

reclame-uitinge n n 

HH (n = 45) 

Aanta l l 

keerr  Merkportfol iostrategi e 

(%)) van de ondernemin g 

Conse --

quent ? ? 

Corporatee merk + label 6.7 

Corpora tee merk + submerk + label 11.1 

Corpora tee merk + individueel merk 4.4 

Corpora tee merk + individueel merk 

++ label 2.2 

Ind iv idueell merk 40.0 

Ind iv idueell merk + submerk 17.8 

Ind iv idueell merk + label 13.3 

Anderss (geen merk) 4.4 

Endorsement /mul t ii b rand ing Ja 

II (n = 38) Corpora te merk 10.5 

Corpora tee merk + individueel merk 21.1 

Corpora tee merk + individueel merk + 

submerkk 7.9 

Corpora tee merk + individueel merk + 

labell 5.3 

Corporatee merk + individueel merk + 

submerkk + label 10.5 

Ind iv idueell m e r k 0 15.8 

Ind iv idueell merk + submerk^ 2.6 

Ind iv idueell merk + l a b e l 0 10.5 

Ind iv idueell merk + individueel merkt" 15.8 

JJ (n = 5) Corporate merk 20.0 

Corporatee merk + individueel merk 60.0 

Ind iv idueell merk 20.0 

KK (n = 24) Corpora te merk 25.0 

Corpora tee merk + submerk 16.7 

Corpora tee merk + label 4.2 

Corpora tee merk + individueel merk 8.3 

Corporatee merk + individueel merk + 

submerkk + label 4.2 

Ind iv idueell merk 33.3 

Ind iv idueell merk + submerk 4.2 

Ind iv idueell merk + label 4.2 

Endorsement t Nee e 

Endorsement t Ja a 

Mu l t ii b rand ing/endorsement Ja 

aa Merkarch i tec tu ren die passen bi j de merkpor t fo l ios t ra teg ie niet aange t ro f fen ( inconsequent) . 
bb Merkarch i tec tu ren die n ie t passen bij de merkpor t fo l ios t ra teg ie aange t ro f fen ( inconsequent) . 

Uitt de tabellen is af te lezen dat negen ondernemingen consequent de merkarchi-
tecturenn gebruikten die pasten bij de gehanteerde merkportfoliostrategieën ('Ja' 
inn de laatste kolom van de tabellen 6.5 en 6.6). Bij de andere negen ondernemin-
genn waren de reclame-uitingen niet geheel 'on strategy' ('Nee' in de laatste 
kolom).. Dit kon op twee manieren het geval zijn. Ten eerste kwam het voor dat de 
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ondernemingg een merkportfoliostrategie hanteerde, waarvan geen bijpassende 
merkarchitecturenn in de reclame-uitingen werden aangetroffen (zie de aandui-
dingg 'a' in de vierde kolom van de tabellen 6.5 en 6.6). Dit was bijvoorbeeld het 
gevall bij onderneming A in tabel 6.5. Onderneming A hanteerde een multi merk-
strategie,, maar in de reclame-uitingen van A werden geen individuele merken 
aangetroffen.. Ten tweede kwam het voor dat in de reclame-uitingen van een 
ondernemingg merkarchitecturen werden aangetroffen die niet strookten met de 
gehanteerdee merkportfoliostrategie (zie de aanduiding 'b' in de tweede kolom 
vann de tabellen 6.5 en 6.6). Zo werd door onderneming C in tabel 6.5 gebruik 
gemaaktt van verschillende merkcombinaties waarin zowel het corporate merk als 
hett individuele merk voorkwamen (endorsement), terwijl een multi merkstrategie 
werdd gehanteerd. 

Tabell 6.6 Aangetroffe n merkcombinatie s en merkportfoliostrategieë n per onder -

nemin gg in de uitzendmark t 

Onder --

nemin g g 

LL (n = 3) 

MM (n = 26) 

NN (n = 3) 

00 (n = 5) 

P(nn = 9) 

QQ (n = 8) 

RR (n = 6) 

Merkcombinati e e 

aangetroffe nn  in de 

reclame-uitinge n n 

Corporatee merk 

Corporatee merk 

Corporatee merk + label 

Corporatee merk + submerk + 

Corporatee merk + indiv idueel 

Corporatee merk + ind iv idueel 

submerk k 

Indiv idueell merk 

Indiv idueell merk + label 

Anders s 

Corporatee merk 

Indiv idueell merk 

Indiv idueell merk + label 

Corporatee merk + label 

Corporatee merk + indiv idueel 

label l 

Ind iv idueell merk 

Indiv idueell merk + label 

Corporatee merk + indiv idueel 

l a b e l b b 

Indiv idueell merk 

Indiv idueell merk + label 

Anders s 

Corporatee merk 

Corporatee merk + label 

Corporatee merk + indiv iduee 

Indiv idueell merk 

abel l 

merk k 

merkk + 

merkk + 

merkk + 

merk k 

Aanta l l 

keer r 

{%) ) 

100.0 0 

7.7 7 

3.8 8 

11.5 5 

38.5 5 

7.7 7 

19.2 2 

3.8 8 

7.7 7 

100.0 0 

60.0 0 

40.0 0 

22.2 2 

11.1 1 

44.4 4 

22.2 2 

12.5 5 

50.0 0 

25.0 0 

12.5 5 

50.0 0 

16.7 7 

16.7 7 

16.7 7 

Merkportfol iostrategi e e 

vann  de ondernemin g 

Mul t ii b rand ing/endorsement 3 

Mul t ii b rand ing/endorsement 

Mu l t ii b rand ing/endorsement 3 

Mul t ii b rand ing/endorsement 3 

Mul t ii b rand ing/endorsement 

Mu l t ii b rand ing 

Endorsement /mul t ii b rand ing 

Conse --

quent ? ? 

Nee e 

Ja a 

Nee e 

Nee e 

Ja a 

Nee e 

Ja a 

** Merkarchitecturen die passen bij de merkportfoliostrategie niet aangetroffen (inconsequent), 

bb Merkarchitecturen die niet passen bij de merkportfoliostrategie aangetroffen (inconsequent). 
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6.44 Conclusi e en discussi e 
Inn dit hoofdstuk zijn de resultaten gepresenteerd van een inhoudsanalyse op 
reclame-uitingenn van de achttien ondernemingen in de uitzendmarkt en de finan-
ciëlee markt. Het eerste doel van deze studie was te bestuderen welke merkarchi-
tecturenn in de reclame-uitingen van de geselecteerde ondernemingen konden 
wordenn onderscheiden. Hiervoor werd gekeken naar merkcombinaties en merk-
prominentiee in de uitingen. Uit de resultaten bleek dat van alle soorten merkarchi-
tecturenn het alleenstaande individuele merk, dus niet in combinatie met corporate 
merken,, submerken of labels, het meest voorkwam. Daarna volgde de combinatie 
'corporatee merk + individueel merk' (endorsement). In hoofdstuk 5 werd, op basis 
vann de interviews een extra merkarchitectuur aan de typologie toegevoegd: de 
endorsementt van een individueel merk door een ander individueel merk. De 
inhoudsanalysee bevestigde deze aanvulling; de merkarchitectuur 'individueel merk 
++ individueel merk' (zonder submerken en/of labels) werd in zes reclame-uitingen 
aangetroffen.. Wanneer het met andere merksoorten werd gecombineerd, was het 
individuelee merk steeds het meest prominente merk in de reclame-uiting. Het label 
was,, zoals verwacht, nooit het meest prominente merk in de uiting. 

Specialee aandacht ging in deze studie uit naar het corporate merk, aangezien de 
aan-- of afwezigheid en de prominentie van dit merk een belangrijke indicator is 
vann de merkportfoliostrategie. Het tweede doel van deze studie was dan ook de 
prominentiee van het corporate merk te bestuderen. Gemiddeld was het corporate 
merkk niet erg prominent. In het algemeen nam de prominentie van het corporate 
merkk af, naarmate het met meer andere merken werd gecombineerd. Hoe meer 
merken,, hoe meer 'concurrentie' om aandacht. Met name in combinatie met een 
individueell merk scoorde het corporate merk laag op prominentie. De gemiddeld 
matigee prominentie van het corporate merk is opvallend in het licht van de inter-
viewresultaten.. Veel ondernemingen streefden immers naar een monolitisch 
merkportfolio.. Dat merkportfoliostrategieën soms aspiratief zijn en niet stroken 
mett de werkelijkheid, wordt door de resultaten van de inhoudsanalyse onder-
streept. . 

Geconcludeerdd kon worden dat er ten aanzien van de aangetroffen merkarchitec-
turenn geen significante verschillen zijn tussen de verschillende modaliteiten 
waarinn de merkarchitectuur werd gepresenteerd. Wel bleek dat alle endorsement 
merkcombinatiess relatief meer voorkwamen in visuele uitingen, terwijl in verbale 
(radio)) en verbaal/visuele (televisie) uitingen vooral het individuele merk alleen 
voorkwam.. Een verklaring hiervoor kan liggen in de zogenaamde 'pacing' van de 
verschillendee mediumtypen. Radio en televisie zijn media met externe pacing; het 
mediumm bepaalt de snelheid van de informatieoverdracht. Bij mediumtypen met 
internee pacing, zoals dagbladen, tijdschriften en free cards en in mindere mate 
buitenreclamee (de mediumtypen die gebruikmaken van de visuele modaliteit) 
bepaaltt de gebruiker deze snelheid. Deze mediumtypen zijn dan ook beter 
geschiktt voor complexere boodschappen (in dit geval complexere merkarchitectu-
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ren)) dan de mediumtypen met externe pacing (Floor & Van Raaij, 2002; Smit, 1999). 
Ookk tussen de uitzendmarkt en de markt van financiële dienstverleners werden 
geenn significante verschillen ontdekt ten aanzien van de gebruikte merkarchitec-
turen.. In beide markten kwam het individuele merk het meest voor. Wel werd de 
merkarchitectuurr 'corporate merk' relatief meer gebruikt in de uitzendmarkt dan 
inn de financiële markt. De merkarchitectuur waarbij twee individuele merken wer-
denn gecombineerd, kwam alleen voor in de financiële markt. 

Hett derde doel van de studie was te achterhalen of de vertaling van merkport-
foliostrategieënn naar merkarchitecturen consequent was. De terugkoppeling van 
dee in de inhoudsanalyse aangetroffen merkarchitecturen naar de merkportfolio-
strategieën,, die waren achterhaald in de interviews, wees uit dat deze vertaling bij 
dee helft van de onderneming consequent verliep. Bij de andere helft van de onder-
nemingenn werden echter a) merkarchitecturen die op basis van de strategie wer-
denn verwacht, niet aangetroffen, of b) merkarchitecturen aangetroffen die niet 
strooktenn met de merkportfoliostrategie. Een verklaring voor de eerste situatie 
kann liggen in de selectie van reclame-uitingen. De selectie bevatte niet alle merken 
diee in de portfolio's van de ondernemingen voorkwamen, omdat voor sommige 
merkenn niet werd geadverteerd in de geselecteerde periode en media. De moge-
lijkheidd bestaat dat daardoor een gehanteerde strategie niet uit de uitingen kon 
wordenn afgeleid. Een verklaring voor de tweede situatie ligt wellicht in het feit 
dat,, zoals uit de interviews met de voor het merkportfoliobeleid verantwoorde-
lijkee managers bleek, de merkportfoliostrategie van sommige ondernemingen ad 
hocc en niet altijd weloverwogen tot stand was gekomen. Het is waarschijnlijk dat 
err in dat geval ook geen weloverwogen vertaling van de strategie naar reclame 
plaatsvond. . 

Dee merkportfoliostrategie van een onderneming komt, logischerwijs, tot uiting in 
dee reclame van die onderneming. De inhoudsanalyse heeft aangetoond dat dit 
niett altijd het geval is. Massamediale reclame, zoals onderzocht in deze studie, is 
echterr niet het enige communicatiemiddel dat ondernemingen tot hun beschik-
kingg hebben om informatie over hun merken te verspreiden. Het is ook niet het 
meestt geschikte middel om complexe informatie over de merkenstructuur van de 
organisatiee te presenteren. Reclame behoort immers tot de marketingcommunica-
tie,, die vooral is gericht op het ondersteunen van de verkoop van merken op pro-
ductniveauu (Van Rtel, 2003). Men zou kunnen veronderstellen dat de merkport-
foliostrategiee duidelijker tot uiting komt in meer organisatiegerelateerde commu-
nicatie,, gericht op andere stakeholdergroepen dan consumenten. Hoewel reclame 
geenn informatie geeft over de structuur van het gehele merkportfolio van een 
ondernemingg en hier ook niet voor is bedoeld, kunnen reclame-uitingen wel aan 
eenn groot publiek duidelijk maken welke onderneming achter een merk staat en 
welkee merken daar nog meer bijhoren. Zo zijn zij een belangrijke informatiebron 
voorr het opdoen van kennis over (een deel van) het merkportfolio. Het is belang-
rijkk voor ondernemingen deze waarde van reclame in te zien en er, indien 
gewenst,, gebruik van te maken. 
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Zoalss het belangrijk is te beseffen dat reclame slechts één van de beschikbare com-
municatiemiddelenn is, is het tevens belangrijk te beseffen dat consumenten, op 
wiee reclame voornamelijk is gericht, slechts één van de stakeholdergroepen van 
ondernemingenn zijn. Voor andere stakeholders, zoals aandeelhouders, is de merk-
portfoliostrategiee van een onderneming wellicht belangrijker dan voor consumen-
ten.. Zoals algemeen verondersteld en onderzocht door Pahud de Mortanges en 
Vann Riel (2003), komt de relatie tussen brand equity en de waarde van een onder-
nemingg immers tot uiting in aandeelhouderswaarde. Ook voor stakeholders als 
journalisten,, belangengroepen, politici, tussenhandelaren en werknemers kan het 
belangrijkk zijn inzicht te hebben in het merkportfoliobeleid van ondernemingen. 
Hett is daarom van belang in vervolgonderzoek ook aandacht te besteden aan 
uitingenn gericht aan andere stakeholdergroepen dan consumenten. 
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